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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  23آذار/مارس 2018
 -23/37تعزيز التعاون املفيد للجميع يف ميدان حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد اإلع ددلن ال دداملإل سق ددوق اإلنس ددان وإع ددلن و ددر م عم د د فيين ددا،
وإذ يشري إىل مجيع م اهدات حقوق اإلنسدان الدوليدذ ذات الةدلذ ،وي اديما ال هدد الددويل اخلدا
ابسقوق املدنيذ والسياايذ ،وال هد الدويل اخلا ابسقوق ايقتةاديذ وايجتماعيذ والثقافيذ،
وإذ يشددري إىل الق درارات السددا قذ الةددادرة عددن اام يددذ ال امددذ وجملددس حقددوق اإلنسددان
شأن الت اون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد أن مجي ددع حق ددوق اإلنس ددان عاملي ددذ وغ ددري قا ل ددذ للتجزئ ددذ ومرتا ط ددذ
ومتشا كذ وي زز ضها ضاً ،وأن من الواجب م املدذ مجيدع حقدوق اإلنسدان علد حندو يُتدو ىَّ
فيه اإلنةاف والتكافؤ ،عل قدم املساواة و نفس القدر من ايهتمام،
وإذ يؤكددد مددن جديددد أيض داً أن مجيددع حقددوق اإلنسددان ددذ مددن كرامددذ اإلنسددان وقدددر
املتأصلني فيه ،وأن اإلنسدان هدو املوعدول الرئيسدإل سقدوق اإلنسدان واسدرات األاااديذ ،وينبغدإل،
ابلتايل ،أن يكون املستفيد الرئيسإل منها وأن يشارك نشاط يف إعمال هذ اسقوق واسرات،
وإذ يؤكددد مددن جديددد كددذل أندده ينمددا ينبغددإل أن وعددع يف ايعتبددار أايددذ اخلةوصدديات
الوطنيددذ واإلقليميددذ واخللفيددات التارليددذ والثقافيددذ والدينيددذ امل تلفددذ ،فد ن مددن واجددب مجيددع الدددول،
غددا الن ددر عددن أن متهددا السياادديذ وايقتةدداديذ والثقافيددذ ،زيددز و ايددذ مجيددع حقددوق اإلنسددان
واسرات األااايذ،
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وإذ يؤكد من جديد عرورة أن يسرتشدد جملدس حقدوق اإلنسدان يف عملده مببدادمل ال امليدذ
واسيدداد واملوعددوعيذ وعدددم اينتقائيددذ وابسدوار والت دداون علد حنددو نددا ،علد الةد يد الدددويل ،غيددذ
النهوض ت زيز و ايذ مجيع حقوق اإلنسان واسقوق املدنيذ والسيااديذ وايقتةداديذ وايجتماعيدذ
والثقافيذ ،مبا يف ذل اسق يف التنميذ،
وإذ يس ددلم ابل دددور ا ددام ال ددذ ق ددد يؤدي دده الت دداون املفي ددد للجمي ددع ددني مجي ددع أص ددحا
املةلحذ ذو الةلذ يف زيز و ايذ مجيع حقوق اإلنسان يف عامل مرتا ط شك متزايد،
وإذ يشدددد علد مسددؤوليذ مجيددع الدددول ،وفقداً مليثدداق األمددم املتحدددة ،عددن نميددذ و شددجيع
احدرتام حقددوق اإلنسددان واسددرات األااادديذ للجميددع ،ددل قييددز سددبب ال ددرق أو ااددنس أو اللغددذ
أو الدين،
وإذ يشدد أيضاً عل أن اسدوار والت داون اسقيقيدني يف ميددان حقدوق اإلنسدان ينبغدإل أن
يكددون نددا ،وقائم داً عل د أادداس ال امليددذ وعدددم التجزئددذ وعدددم اينتقائيددذ وعدددم التسددييس ،وعل د
املسدداواة وايحدرتام املتبددادل ،زدددف زيددز التفدداهم و وادديع األرعدديذ املشددرتكذ و زيددز الت دداون البنددا،
واائ منها نا ،القدرات والت اون التقين،
وإذ يرى أن الت اون الدويل يف ميددان حقدوق اإلنسدان ،اادار طبقداً للمقاصدد واملبدادمل
املنةو عليها يف امليثاق والقانون الدويل ،والقائم عل أااس مبدادمل الت داون واسدوار اسقيقدإل،
يشددك إاددهاماً ف ددايً وعمليداً يف منددع انتهاكددات حقددوق اإلنسددان واسددرات األااادديذ ،ويف زيددز
قدرة الدول عل الوفا ،ابلتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان ملا فيه مةلحذ البشريذ مج ا،،
وإذ يسددلم أبايددذ مبددا يُقددىم مددن مسدداعدة قنيددذ و نددا ،قدددرات ابلتشدداور مددع الدددول امل نيددذ
ومبوافقتها ،يف زيز الت اون املفيد للجميع يف ميدان حقوق اإلنسان،
وإذ يسلم أيضاً دور ايات راض الددور الشدام يف مجلدذ أمدور منهدا زيدز عامليدذ مجيدع
حقوق اإلنسان وعددم قا ليتهدا للتجزئدذ و را طهدا ،واادتحداة آليدذ اونيدذ قائمدذ علد م لومدات
موعددوعيذ وموقوقددذ وعل د التحدداور ،وعددمان التغطيددذ ال امليددذ وامل املددذ املتسدداويذ اميددع الدددول يف
اإلاهام يف زيز حقوق اإلنسان و ايتها والت اون املفيد للجميع،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد ك ددذل أن اس دوار ددني األدان والثقاف ددات واسض ددارات يف مي دددان
حقوق اإلنسان من شأنه أن يسهم كثرياً يف زيز الت اون الدويل يف هذا امليدان،

وإذ يدرك أايذ زيز ال لقات الدوليذ عل أااس ايحرتام املتبدادل واإلنةداف وال ددل
والت اون املفيد للجميدع ،و ندا ،جمتمدع ذ مسدتقب مشدرتك للبشدريذ ،حيدع يتمتدع ااميدع قدوق
اإلنسان،
 -1يهيددب جبميددع الدددول أن دددعم دديددذ األط دراف وأن م د م داً لت زيددز الت دداون
املفيد للجميع يف ميدان حقوق اإلنسان ،ويشدجع ااهدات األَّدرى صداحبذ املةدلحذ ،مبدا يف ذلد
املن مات الدوليذ واإلقليميذ واملن مات غري اسكوميذ ،عل املسااذ نشاط يف هذا املس ؛
 -2يؤكددد مددن جديددد أايددذ الدددور الددذ ؤديدده املسدداعدة التقنيددذ و نددا ،القدددرات يف
جمال زيز حقوق اإلنسان و ايتها ،ويهيب ابلدول أن زز املسداعدة التقنيدذ و ندا ،القددرات يف
ميدددان حقددوق اإلنسددان مددن َّددلل الت دداون املفيددد للجميددع ،نددا ،علد طلددب الدددول امل نيددذ ووفقداً
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لألولوات اليت حتددها ،ويرحب يف هذا الةدد ابلت اون ني لددان الشدمال وااندو وفيمدا دني
لدان اانو وابلت اون الثلقإل؛
 -3يشدددد علد أايددذ اياددت راض الدددور الشددام وصددفه آليددذ قددوم علد الت دداون
واسوار البنّا ،وهتدف ،يف مجلذ أمدور ،إىل حتسدني حالدذ حقدوق اإلنسدان علد أرض الواقدع و زيدز
وفا ،الدول ابلتزاماهتا وواجباهتا يف جمدال حقدوق اإلنسدان ،ويناشدد مجيدع الددول وااهدات صداحبذ
املةلحذ ذات الةلذ أن شارك فيه شك نا،؛
 -4يدعو آليات األمم املتحدة وإجرا،اهتا امل نيذ قدوق اإلنسدان إىل مواصدلذ إيدل،
ايعتبار ألايذ الت اون املفيد للجميع يف زيز مجيع حقوق اإلنسان و ايتها؛
 -5يطلددب إىل اللجنددذ اياتشدداريذ حلددس حقددوق اإلنسددان أن بددر درااددذ شددأن
دور املسدداعدة التقنيددذ و نددا ،القدددرات يف زيددز الت دداون املفيددد للجميددع يف زيددز حقددوق اإلنسددان
و ايتها ،وأن قدم قريراً عن ذل إىل جملس حقوق اإلنسان قب دور ه الثالثذ واألر ني.
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[اعتمد ددد تةد ددويغ مسد ددج أبغلبيد ددذ  28صد ددوقً مقا د د صد ددوت واحد ددد وامتند ددال  17عض د دواً عد ددن
التةويغ .وكانغ نتيجذ التةويغ كما يلإل:

املؤيدون:
إقيو يا ،إكدوادور ،اإلمدارات ال ر يدذ املتحددة ،أنغدوي ،ابكسدتان ،الربازيد  ،نمدا،
ورون ددد  ،وغ ددو ،مجهوري ددذ الكونغ ددو الدرقراطي ددذ ،جن ددو أفريقي ددا ،الس ددنغال،
شد دديلإل ،الةد ددني ،ال د دراق ،الفلبد ددني ،فند ددزويل مجهوريد ددذ  -البوليفاريد ددذر ،قطد ددر،
قريغيزا ددتان ،ك ددواب ،ك ددوت ديفد دوار ،كيني ددا ،مة ددر ،املكس ددي  ،اململك ددذ ال ر ي ددذ
الس وديذ ،منغوليا ،نيبال ،نيجريا

امل ارعون:
الويات املتحدة األمريكيذ

املمتن ون:
إاددبانيا ،أادرتاليا ،أفغانسددتان ،أملانيددا ،أوكرانيددا ،لجيكددا ،ددريو ،مجهوريددذ كددورا،
جورجيد ددا ،رواند دددا ،اد ددلوفاكيا ،اد ددلوفينيا ،اويس د درا ،كروا يد ددا ،اململكد ددذ املتحد دددة
لربيطانيا ال م وآيرلندا الشماليذ ،هنغارا ،الياابن].
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